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Βιβλιογραφικές αναφορές

Καρκινικό κύτταρο

PD-L1

 

 

Παρότι είναι η πιο σπάνια µορφή, 
αντιστοιχούσε στο 

για τις πάνω από 2 εκατοµµύρια 
νέες περιπτώσεις καρκίνου

του µαστού το 20182

Η ιατρική βιβλιογραφία δείχνει ότι η πρώτη αναφορά του τριπλά 
αρνητικού καρκίνου του µαστού ήταν τον Οκτώβριο του 20053

Ο τριπλά αρνητικός καρκίνος του µαστού διαγιγνώσκεται 
πιο συχνά σε γυναίκες οι οποίες:

Είναι κάτω των 40 ή 
50 ετών4

Είναι Αφροαµερικανίδες ή 
Λατινοαµερικανίδες4,5

Έχουν οικογενειακό 
ιστορικό καρκίνου του 

µαστού6

Ο τριπλά αρνητικός καρκίνος
του µαστού είναι µία σύγχρονη

ιατρική πρόκληση
Συγκριτικά µε άλλες µορφές καρκίνου του µαστού, ο τριπλά 

αρνητικός καρκίνος του µαστού:

Είναι πιο επιθετικός7 και προκαλεί
πιο γρήγορη εξέλιξη της νόσου και έχει µικρότερη 

συνολική επιβίωση

Μπορεί να είναι δύσκολο να 
διαγνωστεί, καθώς οι νεότερες 
γυναίκες έχουν πιο πυκνό 
ιστό του µαστού και οι οι απλές 
µαστογραφίες δεν µπορούν 
πάντα να αποτυπώσουν 
την ύπαρξη όγκου8

Μειώνει την πιθανότητα επιβίωσης τα πρώτα
5 χρόνια µετά τη διάγνωση9

Έχει αυξηµένη πιθανότητα 
επανεµφάνισης σε άλλα µέρη
του σώµατος,10 µε τους πνεύµονες 
και τον εγκέφαλο να είναι τα πιο 
συχνά σηµεία αποµακρυσµένης 
υποτροπής3

Τα χαρακτηριστικά του τριπλά 
αρνητικού καρκίνου του µαστού

Ονοµάζεται «τριπλά αρνητικός» επειδή οι τρεις πιο συχνοί τύπου 
υποδοχέων που είναι γνωστό ότι προάγουν την ανάπτυξη των 

κυττάρων του καρκίνου του µαστού δεν υπάρχουν στον όγκο:10,11

Θετικός για
ορµονικούς υποδοχείς

Θετικός για υποδοχείς 
HER2

Τριπλά
αρνητικός

Θετικός για
οιστρογόνα

Θετικός για
προγεστερόνη

Υπερέκφραση
HER2

Τ λεµφοκύτταρο

Ορισµένα κύτταρα 
του τριπλά αρνητικού 
καρκίνου του µαστού 
εκφράζουν µια πρωτεΐνη 
που ονοµάζεται PD-L1, 
η οποία επιτρέπει 
στα καρκινικά κύτταρα 
να ξεφεύγουν από το 
ανοσοποιητικό σύστηµα11

Η πρόκληση της θεραπείας του
τριπλά αρνητικού καρκίνου

του µαστού

Οι άνθρωποι µε µεταστατικό, 
τριπλά αρνητικό καρκίνο
του µαστού παρουσιάζουν 
πτωχές κλινικές εκβάσεις

Δεν υπάρχει σταθερή 
καθιερωµένη θεραπεία και τα µοτίβα 
κλινικής πρακτικής διαφέρουν σε 
παγκόσµιο επίπεδο

Η κυτταροτοξική
χηµειοθεραπεία
παραµένει
η βάση της 
θεραπείας6

Δεν ανταποκρίνεται
σε ορµονοθεραπεία
ή παράγοντες 
που στοχεύουν 
στον HER26

Απαιτούνται νέες 
θεραπευτικές
επιλογές για 
ανθρώπους 
που έχουν 
αυτήν τη νόσο

Οι αναστολείς των ανοσολογικών 
σηµείων ελέγχου, οι οποίοι στοχεύουν στις 
πρωτεΐνες PD-L1 και PD-1, µπορεί 
να αντιπροσωπεύουν µια δυνητική νέα επιλογή 
θεραπείας για τους ανθρώπους µε τριπλά 
αρνητικό καρκίνο του µαστού11
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Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενηµέρωση του κοινού και σε καµία περίπτωση δεν 
µπορούν να αντικαταστήσουν τη συµβουλή ιατρού ή άλλου αρµόδιου επαγγελµατία υγείας.

Έχουν µετάλλαξη στο 
γονίδιο BRCA16

Πληροφορίες για τον τριπλά 
αρνητικό καρκίνο του µαστού
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